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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Reddingsbrigade Naarden over de periode 1 oktober 2012
tot en met 30 september 2013.
De Reddingsbrigade Naarden is een vereniging opgericht in 1968 en heeft een rijke historie.
De vereniging werd opgericht met als doel het bestrijden van de verdrinkingsdood in de
ruimste zin van het woord.
De Reddingsbrigade Naarden is opgericht in september 1968 onder de naam
Reddingsbrigade Nardinc, vernoemd naar de Vesting bunker in de binnenstad van de
vestingstad Naarden gelegen aan het Promersplein. De reddingsbrigade werd opgericht naar
aanleiding van de verdrinkingsdood van een man in het Naardermeer. Begonnen werd met
het geven van instructie aan kinderen en volwassenen om zo meer mensen bekend te
maken met het zwemmend redden. De lessen werden gegeven in het oude zwembad in
Naarden. De reddingsbrigade was aan het groeien wat ledenaantal betreft en had vroeger
350 leden!
Een aantal jaren later kreeg de reddingsbrigade haar eerste reddingsboot. Hiermee begon
het varend redden en werden bewakingen uitgevoerd op het water. Ook kwam er een
reddingspost nabij de Hollandsebrug bij de voormalige werkhaven. De vereniging beschikte
over maarliefst vier onderkomens. Één nabij de Hollandsebrug, de “Havenpost”, fort Ronduit
en een reddingspost op het Muiderzand in de toenmalige IJsselmeerpolder (hetgeen nu
bekend staat als Almeerderzand).
In de vestingwerken had de reddingsbrigade haar onderkomen in het Fort Ronduit. Het fort
was uitermate geschikt voor het onderhoud aan de boten, voor het geven van opleidingen en
het houden van vergaderingen. De tweede reddingspost op het Muiderzand werd in het
hoofdseizoen elk weekeinde bemand omdat dit strand veel badgasten trok. In 1985 is uit de
Reddingsbrigade Naarden de Almeerse Reddingsbrigade ontstaan. Eerst als afdeling van de
Reddingsbrigade Naarden, later als zelfstandige vereniging. Zij hebben de reddingspost op
het Muiderzand dan ook overgenomen. Het Muiderzand kreeg vele jaren later een
naamsverandering en heet nu Almeerderzand.
Anno 2013 heeft de reddingsbrigade haar onderkomen op de jachthaven Naarden in het
Naarderbos. De reddingspost heet nog steeds 'Havenpost'. Het fort Ronduit werd financieel
te duur om te blijven gebruiken en is nu een monument. De huidige snelle reddingsboot
welke in 2009 in gebruik is genomen is vernoemd naar het fort Ronduit.
Het huidige onderkomen op de jachthaven biedt ook aanlegplaatsen voor de twee
reddingsboten. De reddingsboot Johanna Smidt is destijds voortgekomen uit een legaat en
sponsoring van mevrouw Johanna Smidt. Het schip is nog steeds in gebruik en bewijst zich
keer op keer. Het onderkomen op de jachthaven Naarden, heet nog steeds “Havenpost” en
is in 2006 volledig gerenoveerd.
In de loop der jaren heeft de Reddingsbrigade Naarden duizenden mensen levens gered bij
hulpverleningen op het water en nog veel meer zwemmend redders opgeleid.
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Van de voorzitter
De Reddingsbrigade Naarden gaat onzekere tijden tegemoet. De Gemeente Naarden heeft
aangegeven de subsidie te willen stopzetten. Dat is geen positief bericht voor een
reddingsbrigade die al sinds 1968 bestaat en een rijke historie heeft. De Reddingsbrigade
Naarden heeft sinds de oprichting duizenden mensen gered en duizenden zwemmend
redders voortgebracht, mensen die de kunst van het zwemmend machtig zijn.
Achter de schermen wordt hard gewerkt en worden diverse plannen gemaakt om te kijken
hoe de continuïteit van de vereniging mogelijk is voor als de subsidie in de toekomst weg
valt. De Reddingsbrigade Naarden is strijdbaar.
Ons bestuur is lopende het seizoen uitgebreid met een extra bestuurder. Vincent Stoit zal
zich gaan toeleggen op de ontwikkeling toekomstgerichte plannen en visies.
De Reddingsbrigade Naarden mag als vereniging trots zijn op een kleine groep vrijwilligers
die het kader vormt van de vereniging. Zij geven vrijwillig les in het zwembad de Lunet in
Naarden in het zwemmend redden en/of zijn redder op de reddingsboten.
Op dinsdagavond zwemmen wekelijks kinderen en volwassenen in het zwembad de Lunet.
De jeugdleden ‘zitten’ op de reddingsbrigade. Zij zijn sportief in beweging en leren
tegelijkertijd de fijne kneepjes van het zwemmend redden. Dat kunnen zij op hun beurt weer
gebruiken mochten zij zelf of vriendjes te water raken. In totaal werden afgelopen jaar 50
zwemmend redden diploma’s uitgereikt en dat betekent dat deze (jeugd)leden weten hoe zij
zich zelf en andere kunnen redden als zij ongewenst te water raken.
Daarnaast zwemmen de volwassenen om te werken aan hun conditie en de senioren
zwemmen om vitaal te blijven. Alle zwemactiviteiten worden gegeven door instructeurs van
de reddingsbrigade. Zij geven allen vrijwillig les in het zwembad. De instructeurs zijn allemaal
goed opgeleid en hebben de instructeurs diploma’s van de Reddingsbrigades Nederland.
Voor de jeugdleden van de reddingsbrigade worden naast het wekelijkse zwemmen ook
extra activiteiten georganiseerd in de vorm van een dagje uit naar een pretpark en sportieve
evenementen. Dit tot groot genoegen en vreugde van de jeugdleden.
De reddingsboten Ronduit en Johanna Smidt van de Reddingsbrigade Naarden zijn
afgelopen jaar 43 keer ingezet voor hulpverleningsacties. Hierbij werden 76 mensen
geholpen. De reddingsbrigade werkt samen met collega hulpverleners zoals brandweer,
politie en KNRM. In 25 gevallen was de Reddingsbrigade Naarden de enige beschikbare
reddingsboot op water en werd geheel zelfstandig, zonder assistentie van andere
reddingsboten, hulp verleent.
De redders van de reddingsbrigade zijn allemaal vrijwilligers. Deze vrijwilligers beschikken
over reddingsdiploma’s, EHBO-diploma en het vaarbewijs. Naast de operationele tijd die zij
op het door brengen en hulp verlenen moeten zij ook het materieel onderhouden en andere
taken uitvoeren. Dit kleine clubje fanatieke redders heeft een passie voor hulpverlening op
het water. De samenleving en de watersporters profiteren ervan dat er mensen zijn die
geheel vrijwillig en onbaatzuchtig hulp op het water willen verlenen.
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Bovenstaande is het bewijs dat de Reddingsbrigade Naarden nog steeds benodigd is en een
belangrijke rol speelt bij de hulpverlening op het water. De Reddingsbrigade Naarden heeft
bestaansrecht. Bestaansrecht als zwemvereniging en bestaansrecht als hulpverlenende
organisatie. De bestuursleden van de Reddingsbrigade Naarden zullen er voor strijden de
vereniging voor de toekomst te behouden.
Ik wil iedereen bedanken die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor de Reddingsbrigade
Naarden en hoop op een zelfde inzet het komende jaar.
René Ploeger
Voorzitter
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Jaarverslag Secretaris
Het bestuur kwam diverse keren bij elkaar om verenigingszaken te bespreken en beleid te
voeren. Het al dan niet intrekken van de subsidie door de Gemeente Naarden is veelvuldig
besproken en hier is actie op ondernomen. De Gemeente Naarden blijft bij haar standpunt
en is voornemens de subsidie in te trekken.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar een goede kandidaat welke de functie van secretaris
kan vervullen.
Hieronder vindt u een overzicht van het ledenaantal 2012-2013.
Het afgelopen verenigingsjaar verlieten een aantal leden de vereniging, maar kwamen er ook
nieuwe leden bij. Het totaal resultaat is een hoger ledenaantal.

Aantal leden per 3009

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Senior leden

41

39

61

Jeugd leden

62

54

68

2

7

Buitengewone leden
Overige

2

4

Kader

14

14

Ereleden

3

6

6

Donateurs

5

2

2

129

121

144

Totaal
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Jaarverslag Penningmeester
Het vooruitzicht dat de Reddingsbrigade Naarden in de nabije toekomst geen subsidie meer
krijgt van de Gemeente Naarden is rampzalig voor de financiële huishouding van de
vereniging.
De reddingsbrigade heeft over het afgelopen boekjaar 2012-2013 een negatief resultaat
geboekt van € 6.936. In dit boekjaar ontving de reddingsbrigade nog een subsidie. Het mag
duidelijk zijn dat een vereniging als de reddingsbrigade niet kan zonder een financiële
bijdrage van de overheid. Het draaiend houden van een hulpverleningsorganisatie kost nu
eenmaal geld.
De kosten voor de huur van het zwembad de Lunet zijn gestegen en zullen in de toekomst
ook blijven stijgen. Hierdoor kan de vereniging ook niet anders dan een contributieverhoging
aankondigen.
Het bestuur zal in de komende tijd zich bezig houden met het vraagstuk hoe de vereniging
verder zal moeten gaan. Zij zullen hiervoor plannen moeten ontwikkelen die financieel
haalbaar zijn en er zal door het wegvallen van de subsidie bezuinigd moeten gaan worden.
Daarnaast zal er gekeken moeten worden naar alternatieve inkomstenbronnen.
Op de volgende pagina’s leest u het financiële verslag dat is samengesteld door
De Coop & Haegen adviseurs en accountants.
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Balans

Balans per 30 september 2013
30 september 2013
ACTIVA

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa

84.000

Vlottende activa
Voorraden
Liquide middelen

70
29.398

113.468

PASSIVA
Vermogen

109.271

Kortlopende schulden
Vooruit ontvangen subsidie

4.197

113.468
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Winst- en verliesrekening

2012/2013
€
Netto omzet

€
28.000

Verhuur inkomsten fort Ronduit

681

Bruto omzet resultaat

28.681

Huur fort Ronduit

861

Bruto marge

27.820

Kosten
Bondsafdracht KNBRD

1.259

Algemene kosten

689

Hulpverlening en rampenbestrijding (BC)
Zwemmend redden (TC)

8.642
14.770

Jeugd Commissie

2.120

Assurantiekosten

3.314

Kostprijs bar

125

Afschrijvingen

4.000
34.919

Bedrijfsresultaat

-7.099

Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat

Jaarverslag 2012 – 2013

163
-6.936

Zwemmend en varend redden sinds 1968

10

Toelichting op de balans per 30 september 2013

ACTIVA
1. Voorraden
30-9-2013
€
Voorraad

70

2. Liquide middelen
ING Bank rekening courant 321.60.89

10.020

ING Bank spaarrekening 321.60.89

19.191

Kas

27

Gelden onderweg

160
29.398

PASSIVA
3. Vermogen
Vermogen Reddingsbrigade Naarden

109.271

Stand per 30 september 2012

116.207

Aandeel in resultaat

-6.936

Stand per 30 september 2013

109.271

4. Kortlopende schulden

Te betalen wissels en cheques
Vooruit ontvangen subsidies
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Jaarverslag Technische Commissie (Zwemmend redden)
Na de zomervakantie is in september 2013 het nieuwe zwemseizoen begonnen. De
instructeurs en zwemmers zijn met frisse moed en energie aan het nieuwe zwemseizoen.
De instructeurs kwamen afgelopen jaar 4 maal bijeen om de lopende onderwerpen en
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het zwemmend redden met elkaar te bespreken.
De inspanningen hiervoor resulteerden in een vlekkeloos verlopen zwemseizoen.
Vanuit de Reddingsbrigade Nederland is een nieuwe lijn diploma’s ontwikkeld die beter
aansluiten bij internationale richtlijnen. Voor de oude reddingsdiploma’s gold dat deze
omgezet konden worden van de oude KNBRD diploma’s naar de nieuwe Reddingsbrigade
Nederland diploma’s. Voor alle kaderleden is deze omzetting gerealiseerd en voldoen de
instructeurs aan alle voorwaarden om les te mogen geven.
Afgelopen jaar zijn er flink wat meters gezwommen en nam de wedstrijd zwemploeg twee
keer deel aan zwemmarathons georganiseerd door collega reddingsbrigades. December
2012 nam de zwemploeg deel aan de zwemmarathon in Wageningen en hier behaalde de
ploeg een vijfde plaats. In april 2013 nam de zwemploeg deel aan de zwemmarathon in
Staphorst en mochten zij na een zes uur durende marathon de beker voor de eerste plaats
mee naar huis nemen.
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In april 2013 zijn de proefexamens gehouden voor de zwemmend redden diploma’s. In totaal
mochten een 50-tal leden het zwemexamen voor een reddingsbrevet of diploma gaan
afleggen in juni. Voor de leden die opgingen voor de hogere diploma’s moest er bovendien
ook een theoretisch examen afgelegd worden waarin de theoretische kennis van het
zwemmend redden getoetst werd. Daarnaast moesten zij ook een EHAD-diploma halen.
EHAD staat voor Eerste Hulp Aan Drenkelingen.
Uiteindelijk mochten alle 50 leden na afloop van het afzwemmen en de examens een
reddingsbrevet of diploma in ontvangst nemen.
Het zwemseizoen 2012-2013 is feestelijk afgesloten in het zwembad met de jaarlijkse familie
zwemavond. De instructeurs sloten het seizoen op 9 juli af met een vergadering en een bbq.
Het nieuwe seizoen 2013-2014 zal op 20 augustus 2013, de eerste dinsdag na de
schoolvakanties, weer starten.
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Jaarverslag Bewakings Commissie (Varend redden)
Afgelopen jaar is een druk jaar geweest voor de redders van de Reddingsbrigade Naarden.
Het aantal vrijwilligers dat de reddingsboten bemand loopt terug en daarnaast waren er door
ziekte en privé omstandigheden van de redders zelf, redders zijn ook maar mensen, minder
redders beschikbaar om te kunnen voldoen aan de hulpverleningsvraag.
Hierdoor komt veel reddingswerk, oefeningen, organisatie en onderhoud van het materieel
op de schouders terecht van een klein aantal trouwe redders. De Bewakings Commissie
(BC) prijst zich gelukkig met de vrijwillige en tomeloze inzet van deze redders ten behoeve
van de samenleving en de watersport.
De redders hebben afgelopen jaar 277 uur varend op het water door gebracht, hieronder
inbegrepen inzetten, patrouilles en oefeningen. Naast deze operationele personele inzet
wordt er van de redders inzet verlangd voor opleiding, onderhoud van het materieel,
administratieve- en organisatie taken. De tijd die hiermee gemoeid is bedraagt een veelvoud
van de operationele manuren.
Er werden 82 vaarbewegingen gemaakt waarvan 43 hulpverleningsacties. Daarbij werden 76
personen geholpen. De reddingsboten van de Reddingsbrigade Naarden zijn in het
weekeinde vaak op patrouille op de Randmeren en zijn zodoende snel inzetbaar bij
calamiteiten.
De Reddingsbrigade Naarden beschikt over twee reddingsboten die in de vaart gehouden
worden voor het reddingswerk. Het onderhoud aan deze reddingsboten is kostbaar en zelfs
zo kostbaar dat de redders veel van de werkzaamheden zelf uitvoeren om geld te besparen.
Dit leidt echter vaak wel tot het uit operationele dienst nemen van één reddingsboot om
onderhoud te kunnen plegen. Daarnaast leidt dit tot een grotere personele inzet.
Afgelopen jaar werd er samengewerkt met collega redders van de KNRM Blaricum, KNRM
Huizen en KNRM Marken. Daarnaast was in 25 situaties de reddingsboot van Naarden de
enig beschikbare reddingsboot en voerde de reddingsboot uit Naarden de hulpverlening
zelfstandig uit.
Uit deze hulpverleningscijfers blijkt wel dat de Reddingsbrigade Naarden daadwerkelijk nodig
is voor het reddingswerk op de randmeren. Hoewel verschillende partijen beweren – en
rapportages aangeven – dat het reddingswerk goed is georganiseerd en er voldoende
capaciteit aanwezig is om te kunnen voldoen aan de hulpverleningsvraag is dat onterecht
vast gesteld.
Door snel en kordaat optreden van de Naarder reddingsboten en hun bemanning kon ernstig
persoonlijk letsel voorkomen worden en werden grote materiële schades beperkt. Om een
indruk te krijgen van de reddingsacties van de Reddingsbrigade Naarden wordt u naar de
reddingsrapporten op blz. 19 verwezen.
Uit de rapportages waarin men heeft aangegeven dat de Reddingsbrigade Naarden
overbodig is voor het reddingswerk heeft de Gemeente Naarden afgeleid dat de
subsidieverstrekking aan de Reddingsbrigade Naarden zonder ernstige gevolgen stop kan
worden gezet.
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De Reddingsbrigade Naarden is van mening dat het stopzetten van de subsidie en het niet
langer in stand houden van een reddingsboot in Naarden ernstige consequenties zal hebben
voor een snelle hulpverlening op het water en de hulpbehoevende(n).
In de praktijk blijkt dat de capaciteit om te kunnen voldoen aan de hulpverleningsvraag
tijdens piekmomenten te laag is. Het komt dan ook voor dat reddingsboten uit Blaricum,
Huizen en Naarden tijdens zomerse dagen of tijdens dagen met een krachtige wind allemaal
moeten worden ingezet voor verschillende hulpverleningsacties (afzonderlijk van elkaar).
Daarnaast worden de reddingsboten ook gezamenlijk ingezet tijdens grote en ernstige
calamiteiten en zoekacties.
De Randmeren waar het Gooi- en IJmeer deel van uitmaken zijn de drukst bevaren wateren.
Deze wateren worden bevaren door beroepsvaart en pleziervaart. De pleziervaart is door de
toename van extreme en risicovolle sporten zoals catamaranzeilen, surfen en kite-surfen de
laatste jaren enorm toegenomen. Deze sporten worden metname beoefend op het IJmeer
voor Muiderberg en bij Almere. Te midden van dit gebied ligt een druk bevaren
scheepvaartroute. De combinatie van het enorme aantal watersporters en de complexiteit
van het vaargebied met veel ondieptes en extreme waterplantengroei maken de Randmeren
tot een vaargebied met enorme hoge risico’s.
Tot de hierboven beschreven risico’s moet ook worden meegenomen het aantal toegenomen
charterschepen en partyschepen met meer dan 50 opvarenden aan boord dat rondvaart in
het gebied. In het rapport ‘Redden in het zicht van de haven’, KNRM, (2006), wordt
aangegeven dat het gebied een matig risico heeft. Maatstaf is het aantal schepen dat ’s
zomers vaart met meer dan 50 personen aan boord. De maatstaf is meer dan drie schepen
en minder dan zes. In het watersportseizoen worden alleen al twee veerdiensten permanent
onderhouden. Daarnaast varen schepen rond met een capaciteit van 200 personen. Het zou
dan ook juist de combinatie van kleine incidenten en de kans op een groot incident zijn die
maakt dat de Zuidelijke Randmeren een hoog risico op calamiteiten met zich mee draagt. Bij
opschaling is iedere beschikbare reddingsboot benodigd!
De in de buurt zijnde KNRM-stations Blaricum, Huizen en Marken worden ook gerund door
vrijwilligers. Het is een algemeen bekend feit dat minder mensen bereid zijn vrijwilligerswerk
te doen. Omdat ook zij uitdagingen hebben op het personele vlak is het dan ook allerminst
onverstandig de reddingsboot uit Naarden op te heffen. Hierin zou juist samenwerking
gezocht moeten worden. Daarnaast is het KNRM-station Huizen het drukste station met 137
hulpverleningsaanvragen in 2012, KNRM jaarrapport, 2012.
Daarnaast is de reddingsboot uit Naarden sneller op het IJmeer dan een reddingsboot uit
Blaricum of Huizen. In de weekeinden in het watersportseizoen is de reddingsboot uit
Naarden nog sneller inzetbaar omdat zij preventief op het water is en patrouille vaart. Dit
betekent dat reddingsboot hulp binnen 5-10 minuten gegeven kan worden binnen het
verzorgingsgebied. Dit levert een tijdwinst op van ca. 15 minuten.
Het is dan ook de combinatie van bovenstaande factoren en risico’s die het stopzetten van
de subsidie aan de Reddingsbrigade Naarden en het niet langer in stand houden van een
reddingsboot in Naarden tot een zeer onverstandige keuze maakt. Deze keuze betekent
minder reddingscapaciteit en minder snelle inzet van reddingsboot hulp en dat zal kunnen
leiden tot het vallen (dodelijke) slachtoffers.

Jaarverslag 2012 – 2013

Zwemmend en varend redden sinds 1968

15

De Reddingsbrigade Naarden is van mening dat een passende subsidieverstrekking op zijn
plaats is om snel en adequaat reddingsboot hulp te kunnen bieden aan mensen in nood.
Bovenstaande uiteenzetting wordt ondersteund door de navolgende hulpverleningscijfers en
de reddingsrapporten.
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Hulpverleningscijfers

Totaal aantal hulpverleningsacties
Totaal aantal geredden

2011-2012 2012-2013
43
46
114

76

3

0

AC52 / 112 alarmcentrale

3

2

Kustwachtcentrum

25

22

Telefonisch

3

1

Eigen waarneming

15

18

Prio 1 (spoedeisend)

22

22

Prio 2 (middel)

6

11

Prio 3 (laag)

18

10

Vast gelopen/gestrand

17

16

Stuur/motor/tuigage problemen

11

13

Omgeslagen/zinkende

9

8

Brand/explosie

2

Totaal aantal dieren

Gealarmeerd door

Urgentie oproep

Aard van de oproep

Man overboord

1

Medisch (evacuatie)

2

3

Vermissing

2

1

Loos alarm

2

1

- waarvan vuurpijlen

2

Actie ten behoeve van
Zeilboot/zeiljacht

25

22

Motorboot

13

10

Catamaran

2

5

Windsurfer/kitesurfer

2

1

Kano/kajak

1

Luchtvaart

1

Zwemmers/personen

2

Géén/onbekend

1
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Vaargroep
Recreatievaart

39

41

Beroepsvaart

3

1

Onbekend

1

Vaargebied
Gooimeer

21

15

Ijmeer

25

28

0 tot 1

6

2

2 tot 3

22

12

4 tot 5

23

13

6 tot 7

15

22

8 tot 9

1

Windkracht (bft)

10 en meer

Windrichting
Variabel

4

Noord

9

3

Noord-Oost

3

2

Oost

3

8

Zuid-Oost

9

2

Zuid

4

7

Zuid-West

19

17

West

7

2

Noord-west

9

7

Samen gewerkt
25

Niet samen gewerkt/zelfstandig
KNRM Blaricum

12

10

KNRM Huizen

13

12

KNRM Marken

1

4

Reddingsbrigade Almere

1

Politie

1

Brandweer
Ambulance
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Vaarbewegingen
Inzet

46

43

Patrouille

26

30

Bewaking

6

3

Opleiding

10

6

426

277

4

3

Vrijwilligers
Totaal aantal uren redders op het water
Gemiddelde uitruktijd (minuten)
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Uit de reddingsrapporten
Datum: 23-06-2013
Tijd: 14.41
Windkracht: 6
Windrichting: Z/ZO
Zondagmiddag slaat het Kustwachtcentrum groot alarm voor een zwemmer in
problemen/vermist. Reddingsboten uit Huizen, Marken en Naarden worden
gealarmeerd. Bij het inmelden bij het Kustwachtcentrum blijkt het te gaan om een
omgeslagen kajakker in de omgeving van de IJM20 boei, net boven het forteiland
Pampus.
De reddingsboot Ronduit is snel ter plaatse samen met de lokale berger. De
bergingsboot heeft de kajak en de kajaker (persoon) aanboord genomen. De
reddingsboot Ronduit zet een redder over om zich te ontfermen over de kajakker.
De kajakker behoort tot een groep van 6 kajakkers die deze middag een kajak tocht
ondernam. Er stond die middag een krachtige wind, windkracht 6 Zuid Zuid Oost, en een
flinke golfslag. Één van de kajakkers sloeg twee keer kort achter elkaar om. De
bergingsboot nam de kajakker aanboord. Een redder van de Reddingsbrigade Naarden
bekeek de man, die zich goed had aangekleed. Hoewel hij vermoeid was, was hij niet
onderkoeld. De man had zich goed aankleed met kleding onder het kajakpak. Deze
kleding was nat geworden. Besloten werd om op het forteiland Pampus om te kleden en
droge kleding aan te trekken en bij te komen en op te warmen met een kopje thee.
De andere kajakkers werden door de aanwezig andere reddingsboten uit Huizen en
Marken begeleid naar Pampus. De tochtleider besloot in overleg met de reddingsbrigade
om de kajaktocht te beëindigen en om per boot terug te varen. De kajaks en kajakkers
werden aanboord genomen van de diverse reddings- en bergingsboten en terug gebracht
naar het startpunt van de tocht het Almeerderzand bij Almere.
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Luchtballon neergestort in Gooimeer
Datum: 23-07-2013
Tijd: 21.44
Windkracht: 4
Windrichting: Z
Het is een mooie zomeravond als om 21.44 uur de piepers afgaan met de melding Prio 1
Luchtvaart in problemen. De redders spoeden zich naar de reddingsboot en de reddingsboot
Johanna Smidt vaart om 21.55 uit. Bij het uitvaren wordt gemeld dat het gaat om een
luchtballon met 11 personen aanboord.
Ter plaatsen gekomen blijkt de mand van de luchtballon gelukkig net niet in het water terecht
is gekomen, maar op de basalt blokken van de dijk. Van de 11 opvarenden van de
luchtballon raakten 4 personen gewond. Zij werden door de ambulance afgevoerd voor
verdere behandeling. De politie ving de over gebleven mensen op in het nabij gelegen
politiebureau.

Foto: HV-Almere.nl
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Weeralarm en gewond persoon van Pampus afgehaald
Datum: 27-07-2013
Tijd: 12.00
Windkracht: 5
Windrichting: Z/O

Zaterdagochtend was de reddingsboot Johanna Smidt van de Reddingsbrigade Naarden
preventief op het water in verband met het naderende noodweer. Het KNMI had
zaterdagochtend code oranje afgegeven voor het naderende noodweer. Er werd veel
regen, onweer en een krachtige wind voorspeld. De nog op het water zijnde
watersporters werden door de redders van de Reddingsbrigade Naarden geadviseerd
een veilige haven op te zoeken.
Tijdens het noodweer kreeg de reddingsboot Johanna Smidt een oproep van de 112meldkamer om met ambulancepersoneel een gewond persoon van het forteiland Pampus
te halen. Door het noodweer waaide door een krachtige wind een openstaande deur op
het forteiland Pampus onverwacht en hard dicht. Hierbij liep een vrouw ernstig letsel op
aan haar hand. De redders van de Reddingsbrigade Naarden en het
ambulancepersoneel haalden het slachtoffer samen van het forteiland. Het slachtoffer is
door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Er deden
zich tijdens het noodweer geen andere incidenten voor.

Jaarverslag 2012 – 2013

Zwemmend en varend redden sinds 1968

22

Reddingsboot vijf keer ingezet bij hulpverlening
Datum: 03-08-2013
Tijd: 13.30
Windkracht: 6-7
Windrichting: Z/W

De reddingsboot van de Reddingsbrigade Naarden had het afgelopen zaterdag druk als
gevolg van de krachtige wind. Zaterdagmiddag woei er een krachtige wind, windkracht 67 uit het Zuid Westen. Deze bracht diverse watersporters op deze middag in problemen.
De reddingsboot Ronduit is zaterdag vijf keer ingezet.
Zaterdagmiddag omstreeks half twee hoorden de redders uit Naarden een melding op het
marifoonkanaal 16. Een zeiljacht is op de strekdam bij het Zilverstrand bij Almere
gelopen. Hierop rukte de reddingsboot Ronduit van de Reddingsbrigade Naarden uit. De
lokale berger was ook op het water en was iets eerder ter plaatse. De reddingsboot
hoefde geen hulp te verlenen.
Tegelijkertijd liep voor de Jachthaven Marina Muiderzand een stalen zeiljacht van 8
meter vast. Het zeiljacht met één opvarende aanboord was net naast de vaargeul op de
ondiepte vast gelopen. De reddingsboot Ronduit heeft een sleepverbinding gemaakt en
diverse pogingen ondernomen om het jacht vlot te trekken. Dit lukte niet met één
reddingsboot. De lokale berger bood hulp aan en gezamenlijk lukte het wel om het
zeiljacht vlot te trekken. Hierna kon het zeiljacht op eigen kracht haar weg naar Marken
vervolgen.
Later die middag sloeg een catamaran om in de omgeving Pampushaven-IJmeerdijk bij
Almere. Het lukte de tweekoppige bemanning uit Utrecht niet om de catamaran weer
recht op te krijgen. De catamaran was omgeslagen en stak met de mast in de grond. Dat
catamaranzeilen een risicovolle watersport werd deze middag bewezen. Catamarans
slaan vaak om en vaak lukt het catamaranzeilers ook om deze zonder hulp - en zonder
verwondingen - weer rechtop te zetten. Bij het rechtop zetten van deze catamaran liep
één van de catamaranzeilers verwonding aan de hand op en brak een pink. Hoewel de
zeilers zelfstandig verder wilden zeilen vonden de Naarder redders dit geen goed plan.
De redders verleenden eerste hulp en er werd een sleepverbinding gemaakt en
catamaran en zeilers werden door de reddingsboot Ronduit naar het catamaranstrand bij
Almere gesleept. De zeilers zijn daarna met eigen vervoer naar het Flevoziekenhuis
gegaan.
Zaterdagavond is de reddingsboot Ronduit nogmaals uitgevaren voor een zeiljacht met
motorstoring bij Huizen. Ter plaatse aangekomen was ook de reddingsboot uit Huizen
uitgevaren die een sleepverbinding aan het beleggen was. Zij meerden het zeiljacht af in
de jachthaven van Huizen. De reddingsboot Ronduit uit Naarden keerde hierop terug
naar station.

Jaarverslag 2012 – 2013

Zwemmend en varend redden sinds 1968

23

Drukke middag voor redders, reddingsboot wordt 5 keer ter assistentie gevraagd
Datum: 17-08-2013
Tijd: 14.30
Windkracht: 6
Windrichting: Z/W
Zaterdagmiddag is de reddingsboot Ronduit op het water, het is een stralende middag
met een krachtige wind. Net nadat de reddingsboot is in gemeld bij het
Kustwachtcentrum komt er een melding binnen van een vast gelopen zeiljacht op het
IJmeer bij het Muiderzand bij Almere. De reddingsboot zet koers naar het zeiljacht en bij
het ter plaatse komen is het zeiljacht net door een passant vlot getrokken.
Niet veel later ziet de reddingsboot twee kleine open zeilbootjes omslaan door de
krachtige wind in de omgeving het catamaranstrand bij Almere. De reddingsboot neemt
de situatie in ogenschouw en de zeilers proberen hun zeilbootjes rechtop te zetten. Het
rechtop zetten lukt en de reddingsboot hoeft uiteindelijk geen hulp te verlenen.
Rond de klok van 16.00 uur wordt de reddingsboot Ronduit opgeroepen door het
Kustwachtcentrum om hulp te gaan verlenen aan een motorbootje met motorstoring bij
het eiland de Schelp op het Gooimeer. Een motorbootje met 4 opvarenden, afkomstig uit
Den Haag, heeft te kampen met motorstoring. De motor is niet meer aan de praat te
krijgen, vermoedelijk door oververhitting als gevolg van de wildgroei van waterplanten in
het water. Het motorbootje wordt op sleep genomen en afgeleverd bij de trailerhelling
aan de Gooimeerdijk bij Almere-Haven.
Daarna wordt de reddingsboot door het Kustwachtcentrum opgeroepen om assistentie te
verlenen aan een zeiljacht bij het binnen lopen van de jachthaven Marina Muiderzand.
Het zeiljacht heeft een motorstoring en kan daardoor niet zelfstandig de jachthaven
binnen lopen. De reddingsboot Ronduit en een reddingsboot uit Huizen gaan ter plaatse.
Bij het ter plaatse komen heeft een toevallig passerende reddingsboot uit Almere al hulp
verleend en kunnen de reddingsboten terug keren naar station.
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Inzet reddingsboot voor gewonde catamaranzeiler
Datum: 18-08-2013
Tijd: 14.00
Windkracht: 5-6
Windrichting: Z/W
Het is een mooie zonnige zondagmiddag met een krachtige wind. De reddingsboot
Ronduit is net op het IJmeer voor Muiderberg aangekomen als zij zien dat een catamaran
omgeslagen is. Ook een boot van de bergingsmaatschappij ziet dit en gaat ter plaatse.
De bergingsboot is net iets eerder ter plaatse en meldt dat de catamaranzeiler gewond is
geraakt en assistentie wil van de reddingsboot Ronduit. De reddingsboot is dan al
onderweg en snel ter plaatse. De gewonde catamaranzeiler, afkomstig uit Muiderberg,
wordt aan boord genomen van de reddingsboot. De catamaranzeiler heeft ernstige
verwondingen aan het onderbeen opgelopen bij het omslaan van zijn catamaran. De
redders verlenen de noodzakelijke eerste hulp en vervoeren de man naar een
gereedstaande ambulance in de Jachthaven Naarden. De catamaranzeiler is voor nader
onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis met vermoedelijk een
botbreuk aan het onderbeen.
Tien minuten na deze hulpverleningsactie komt er een PanPan bericht binnen van een
zeiljacht. Het zeiljacht meldt aan de grond te zijn gelopen voor het Marina Muiderzand bij
Almere. De reddingsboot Ronduit zet koers naar de opgegeven positie. Ook een grote
politieboot, de P87, gaat ter plaatse. Bij het ter plaatse komen van de reddingsboot heeft
de politieboot een sleepverbinding gemaakt en trekt het zeiljacht vlot.
Later de middag gaat de wind liggen en dat leidde ook tot problemen. Meerdere
kitesurfers kwamen hierdoor in problemen. De reddingsboot Ronduit ziet dat één
kitesurfer zijn kiteboard kwijt is geraakt. De jonge kitesurfer afkomstig uit Bussum wordt
aan boord van de reddingsboot genomen. De kitesurfer heeft de kitevlieger dan nog
uitstaan. Nadat het kiteboard terecht is wordt hij door de reddingsboot hoger op in de
wind gebracht waardoor de kitesurfer gemakkelijk terug kan surfen naar het strand van
Muiderberg. Na diverse mislukte pogingen om weer op het kiteboard te stappen maakt de
jonge kitesurfer een spectaculaire vliegende start vanaf de reddingsboot en surft terug
naar het strand van Muiderberg.
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Jaarverslag Jeugd Commissie
De Jeugd Commissie verzorgt per jaar een aantal leuke activiteiten voor de jeugdleden.
In het voorjaar van 2013 zijn wij met 26 jeugdleden wezen bowlen in Almere. In dit nieuwe en
mooie bowlingcentrum, gooiden de kinderen de ene strike na de andere! Natuurlijk moest na
het bowlen ook de trek gestild worden en sloten wij de dag af met een lekkere maatlijd.
Voor de tweede keer werd het clubkampioenschap georganiseerd. Aan het eind van het
zwemseizoen (voor de zomervakantie) streden 34 kinderen om de eer en om de prijzen! De
wisselbekers wisselden van eigenaar en de nummers 1, 2 en 3 kregen ook een echte beker
mee naar huis. Voor iedere deelnemer lag er bovendien een mediale klaar na afloop van het
zwemkampioenschap.
In september vond er een jeugdkamp plaats. Met 26 jeugdleden en 10 begeleiders
vertrokken wij naar Vierhouten op de Veluwe. Hier hadden wij een groepsaccommodatie
gehuurd voorzien van slaapzalen, keuken en verblijfsruimten. Daarnaast was er ook een
kampvuurplaats aanwezig die ’s avonds voor warmte en gezelligheid zorgde. Terug kijkend
op het kampweekeinde kunnen wij, ondanks een regenbui zaterdagavond en
zondagochtend, spreken van een geslaagd weekeinde!
Naast de organisatie van jeugdactiviteiten, houdt de Jeugd Commissie zich ook bezig met
het werven van nieuwe (jeugd)leden. In 2013 - 2014 krijgt dit extra prioriteit.
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